
Szkolenia poprowadzą eksperci: 

dr hab. Paweł Nowak, prof KUL – kierownik Katedry Języka Mediów i Komunikacji Społecznej 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Zakładu Lingwistyki i Psychologii 

Instytutu Ekspertyz Kryminalistycznych „Analityks”, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa 

i Prokuratury, konsultant językowy materiałów informacyjnych Państwowej Komisji Wyborczej, autor i 

współautor szeregu publikacji, w tym: ,,Manipulacja w języku” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004), 

,,O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej’’ (Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej 

i EFS, Warszawa 2007), „Słownik polszczyzny politycznej po 1989 roku” (Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2009), „Naturalny porządek rzeczy w języku” (2020 – w druku). Wykładowca oraz 

trener w zakresie teorii komunikacji, komunikacji masowej i interpersonalnej, komunikacji językowej, 

poprawności i kultury języka, komunikacji w mass mediach, retoryki oraz pragmatyki językowej. 

Elżbieta Żurek – Konsultant, wykładowca i praktyk komunikacji korporacyjnej oraz interpersonalnej. 

Trener umiejętności osobistych o 19-letnim doświadczeniu, specjalizujący się w tematach: prezentacje 

publiczne, wystąpienia medialne, prowadzenie szkoleń. Autorka trzech książek: „Wystąpienia 

perswazyjne. Biznes, media, polityka” (Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010), „Sztuka prezentacji, 

czyli jak przemawiać obrazem” (Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004), „Sztuka wystąpień, czyli jak 

mówić, by osiągnąć cel” (Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003). Publikuje w magazynach 

branżowych („Manager”, „Zarządzanie i rozwój”, „Poradnik Praca.pl”). Absolwentka Wydziału 

Filologiczno-Historycznego oraz Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła również studia 

podyplomowe Life and Business Coaching w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. 

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej (ministerstwa, urzędy centralne). 

Prowadzi zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku 

i w Toruniu oraz w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Marek Pietkiewicz – trener z zakresu zarządzania dla średniej i wyższej kadry kierowniczej. Ma 

wykształcenie ekonomiczne i pedagogiczne. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu licznymi 

zespołami pracowniczymi – zajmował stanowiska dyrektora ds. handlowych i marketingu w średnich 

i dużych firmach sektora usługowo-finansowego. Jest między innymi doradcą w jednostkach 

administracji publicznej. Specjalizuje się w szeroko pojętym audycie personalnym oraz zarządzaniu 

zasobami ludzkimi ZZL m.in. zagadnieniami dotyczącymi zarządzania zmianą, umiejętności 

budowania autorytetu, komunikacji interpersonalnej, budowania wizerunku (PR), wystąpień 

publicznych, protokołu dyplomatycznego, a także radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz radzeniu 

sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.  

 


